
'r sin forbilledlige indsats for Nord-Als Boldklub og jysk fodbold, blev oldboysfor-
manden Peer Christiansen ( t.h.) hædret med "JBU's S0L VNAL". Overrækkelsen
foretog NB's formand Peter Glock på oldboysafdelingensgeneralforsamling den 21.
januar. Endnu engang et stort tillykke til Peer fra alle iNord-Als Boldklub.

Dertil kommer med sikkerhed en
masse tilskuere, som også i år vil
skabe en fantastisk stemning i Nord-
Als Idrætscentrets store hal.
Om fredagen spilles fra kl. 16 - 20.40.
Lørdag startes kl. 08.00 og sluttes kl.
19.40. Om søndagen går det løs kl.
08,00 og sidste kamp spilles kl. 20.30.

Skolecup for 31. gang
NB's populære indendørsstævne for
nordalsiske skoleelever afholdes i år i
dagene 12. - 14. marts 1999.
Der forventes deltagelse af omkring
110 hold, hvilket betyder at ca. 650'
spillere vil fylde hallen i disse dage,
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Fåen ny hobby,
bliv fodbolddommer
Hvis du har lyst at få en rigtig god
lederuddannelse - og kan se mulig-
hederne i en ny og spændende fritid -
der samtidig kan være et stort plus,
når/hvls du senere skal skrive job-
ansøgning.

t/ som fodbold dommer får du en
ny og spændendefritidsaktivitet,
hvor du helt disponerer over din
egen tid.

t/ du kommer til at arbejde med
ungdommen, og du lærer at
lede og styre en fodboldkamp.

t/ du får udbetalt honorar for hver
kamp og får dine kørselsom-
kostninger dækket.

Interesserede kan kontakte Verner,
som vil sørge for resten.
Men det haster, for sæsonen starter jo
snart. Ring til:
Verner Petersen, 74453146

Sæsonstart i
seniorafdelingen
En forblæst og kold lørdag efter-
middag den 6. februar 1999 startede
NB's Seniorafdeling deres udendørs-
sæson 1999 med en gang træning.
Herefter fortsatte man i klubhuset med
en gang varm suppe, for derefter at gå

over til spillermødet. Der var mødt 30
spillere, deraf var der 2 nye ansigter.
Bjarne Jensen indledte med at fortælle
lidt om seniorudvalget,. samt hvem der
er med i udvalget i år. Han fortalte
endvidere om klubhusets regler som
skal overholdes.
Bob Jørgensen startede med at fortælle
om træningen samt de træningskampe
der er på programmet fra nu og til
turneringsstarten.
Han sagde blandt andet, at træningen
bliver hård, sjov og målrettet, og
opfordrede alle til at møde til træntn-
hver gang.
"Der skal gerne være kamp om at
komme på 1. holdet".
Han fortsatte med, at det primære er,
at komme i klubben, opbygge og
udvikle et godt kammeratskab, samt
undgå klIkedannelser.
" Ingen klubber I klubben !".
Bob's mål for 1999 er at kunne aflevere
en flok glade positive spillere der kan
bringe NB Ind I det nye årtusinde, det
primære er Ikke at aflevere et serie 3
hold , men sker det, er det jo ingen
katastrofe, vel l
Steen Isaksen, der skal træne 2. holdet
er af samme mening som Bob, og
glæder sig også til at.komme i gang.
De 2, som skal fungere som hold-
ledere, er 2 kendte ansigter i klubben -
nemlig Henning Carlson og Kaj Duus
Jensen.

C.E

NB~OB ?
Nord-Als Boldklub planlægger en kamp
mod Odense Boldklub.
Oprindelig var det planen at spille
kampen i Bededagsferien i forbindelse
med Fest-i-by. På dette tidspunkt er OB
dog midt i turneringen, hvor de har
lokalopgør mod Svendborg.
Vi fik dog foreslået en mulig termin i
juli, og er nu i gang med at finde ud af,
hvordan planen kan realiseres.
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Brønd 7 a, Holm, 6430 Nordborg

tlf. 74450201
Biltelefoner 40 17 49 45 og 40 17 49 46 46

MALERMESTER

~-LifV-·.-L--;.-&-;;L-. . ..
Mellemvel21 - Nordborg

74451852

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikscenter
tlf. 74450840-

r>.
LOCK CVkLER

<:>
Parallelvej 2 - Lavensby

tlf. 74490883

Cenfer Sko
Helmut Buss

Havnbjerg Butikscenter
tlf. 74453374

Løjtertoft - Nordborg

Erik Jensen VVS
- Deres WS- Installatør

Sø,.~ Nyvang og Mogen. Gtau
Mellemvej 2, 6430 Nordborg

Tlf.74450565
Fax 74 45 26 08

·ALS MOTOR
Nordborg
nr, 74451818

Sønderborg
Tlf.74432022

Cafe & Pizzeria

Cale ll"ma
Storegade 27 B - Nordborg.r 74490567

Et godt sted at starte

9JI DEN DANSKE BANK
Nordborg Afdeling

Storegade 28

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/John H. Rasmussen

Mågevej2,Langesø
(74451231
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Redaktionen modtog umiddelbart før jul
denne hilsen fra ungdomstræneren
Jesper Kirkegård,der for tiden er
udstationeret for Danfoss.
Her et ganske kort udsnit af et betydelig
længere brev.

En hilsen fra
Canada
Vi har nu været i Canada i næsten 4
måneder, og det føles kun som 3 uger.
Tiden flyver simpelthen af sted, og vi
flyver med.
Der er rigtigt meget at se til, når man
begynder at falde ind i dagligdagen.
Børnene skal i skole og til sport, jeg
skal på arbejde. Helle og Mia skal til
diverse arrangementer, og sidst men
ikke mindst skal vi jo også gerne
opleve noget af landet, når vi nuer her.

Det første vi var ude at se på var
Niagara vandfaldene, som er en stor
oplevelse. Det er simpelthen fantastisk,
at stå lige ved siden af hvor vandet
fosser ned idybet, eller at sejle helt hen
til faldene, med en af turistbådene.
Christoffer, Nicolai, og Mads har over-
stået de første begynder vanskelig-
heder, i skolen, og ved den forældre-
samtale vi lige har været til, fik vi at
vide, at det hele går fint, og at børnene
har taget et kæmpe skridt i den rigtige
retning mht.at lære sproget.

Til sport går det dem også rigtig godt.
De to ældste spiller på reps.hold,
hvilket. vil sige, at de spiller på det
bedste klubhold, der kommer ud og
møder hold fra andre klubber.
Christoffer spiller på North Missis-
sauga Stingers, og Nicolai spiller på
North Mississauga Wolves. Mads
spiller også fodbold, men han spiller i
den såkaldte House League, hvor man
"kun" møder hold fra ens egen klub.

I dette tilfælde vil det sige, at der er børn
noktil 12 hold med ca. 12 børn på hvert
hold i alderen 7-8 år. Jeg er træner for
Mads's hold, .og det giver mange sjove
oplevelser.
Børnene er ikke altid lige glade for mine
tilråb under kampen, .de siger jeg råber
på "Denglish". Jeg skal passe på ikke at
blive revet for meget med, dajeg så helt
slipper det engelske og råber på Dansk.
Børnene ser lidt undrende ud en gang i
mellem. Nå skidt nu med det, for-
ældrene er meget hjælpsomme, og de
viser gerne hvad det er jeg siger t;'
børnene, ellers gør jeg det selv, elle
gør Mads det. Han er meget tryg ved at
jeg er træner for ham, og han er derfor
også meget samarbejdsvillig.

De store drenge spiller i noget der
hedder "Hangaren", det er en gammel
hangar der er. lavet om ttlslnoendørs-
baner, hvor "reps.-holdene" spiller efter
tyske regler. Herudover går Christoffer
til træning om torsdagen, Nicolai er ikke
begyndt at træne endnu, det er småt
med indendørs trænings faciliteter.
Nicolai har lige været til et kvali-
fikationsstævne, til de Nord Ameri-
kanske Mesterskaber, de blev nr. to og
skal i marts ned til USA og deltage i
finale stævnet.
Mads spiller i en stor gymnastiksal, hvor
der er stor trængsel, dels skal der
trænes, det gøresYz time før kampene
dels skal de egentlige kampe spille
Hele klubben har 4500 medlemmer så
forholdene er lidt anderledes end de'var
i NB,hvor man jo stort set kender alle
medlemmer.

Hilsen fra Mia, Mads, Nicolai, Christoffer,
Heffe,og Jesper

'J>~SPORTEN takker for

.
......~. .' brevet og sender mange

. ~ hilsner fra Nord-Als
Boldklubtil Canada.

- så behøver du kun at handle et sted

NORDBORG
Abningstider:
Mandag 9-18.00
Tirsdag 9-18.00
Onsdag 9-18.00
Torsdag 9-19.00
Fredag 9-19.00
Lørdag 9-14.00

Bagerafdelingen
Mandag 7-18.00
Tirsdag 7-18.00
Onsdag 7-18.00
Torsdag 7-19.00
Fredag 5.45 -19.00
Lørdag 6.30 -14.00

Få en god start
Er du mellem 10 og 20~ Er der noget, du
gerne vil spore sommen til? Vil du have høj
rente far dine penge her og nu? Vil du
kunne hente dine penge, når del passer
dig? Vil du hove mulighed for ol lån.e?
Så få en StartJobKo"nl~lo:I---:-_---..!~~~~
ben opfylder ;;:=;

alle dine krav. START JOB
Kom ind og
snak med os.

K o N T o

SYDBANK
Sønderjylland.
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Fodbold i Nordborg for godt 40 år siden'
SPORTEN har modtaget dette b17lede som .skulle være fra omkring 1957. Billedet viser et
ungdomshold fra NlF . øverst fra venstre: Bent Enghoff, Christian ?, Frede Pedersen, Gert
Jensen, Fred Pit, Niels (Niller) Nielsen,træneren Chr. Løbner, Peer Christiansen, Knud Skov,
Poul Christiansen, Holger (Holli) Christensen , Peter Schmidt og Claus Frederiksen.
( Her du et '7ignende" billede, vil SPORTEN meget geme.1åne det)

Husk NB's

LOTTOSPIL
Onsdag kl. 19.00 i Havnbjerg skoles aula

7

lY.I.A.R.H:USSEN

S:P<»:B.T
AARIJP·nt. 84 4310 12

e;;god;; _t;ed a;;b.ØJ2~e•••••·
Kontakt Verner
nf. 7445 3146

Nyt tøj hos

Sandbeck
Stort udvalg i dametøj

Storegade 37• Nordborg· Tlf. 7445 1579

DET BESKYTTEDE
VÆRKSTED

ØSTERLUND
Mellemvej 16 , 6430 Nordborg

Tlf. 74490450

DØGNSERVICE
64311)NordIlorg

Storegade 15 - Tlf. 7445 0152

matas
vI Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74451711

Skal d" ".". 1
Vi udlejer

Borde - Stole - Tæppeplader -Scene
l/S COM. - ARR.

Tlf.7445 19 19 - Nord-Als Idrætscenter

StationsveJ 4 , Nordborg
tlf. 74 4505 33

~
74453764

.PERREGAARD AIS
Korn - Foderstoffer

NORDBORG
tlf. 744501 50

MOMMARK
tlf. 74 40 79 10.

.EL- hjørnet
i centrum
v I Glenn

Bernecker
GI. Guderup 2

SILVAN
GØR DET NEMT. ..

Holmgade39. Nordborg
tlf,,_7." 45 14 57

- en god forbindelse !

NORDBORG
AlITOVÆRKS!.Ep"I!~
6430 NORDBORG

Th. Brorsens Vej 1. tlf. 74451547



Hallen er klar til årets julebal! "Opstillerne" holder en velfortjent pause.

Seniorsæson 1999
Seniorholdene har startet sæsonen '99.
Der trænes foreløbig på "vinterbanen"
hver tirsdag og torsdag fra kl. 19.00 -
20.30, samt om lørdagen indtil
trænlngskampene starter.
For begge serie 4 hold er der aftalt 5
træningskampe.
Turneringen starter den 3.april1999.
Her er kredsinddeling for NB's 3 hold i
den kommende turnering.
1.12.' hold i serie 4 3.hold i serie 6
NB1 NB
NB2 Broager
Bov Sroballe
Broager es Sønderborg
Egernsund Dybbøl
Sdbg.FB Sdbg.FB
Gråsten Hørup
Midtals Lysabild
sus Midtals
Sdbg. Fremad Skeide
Ulkebøl Svenstrup
ABK Sdbg. Fremad

Sommerferien eri år fra den 12. juni til
den 20. juli, og efterårsturneringen
starter den 7. august.
Holdledere Henning Carlsen ( 1. hold ),
Kaj Duus Jensen ( 2. hold ) og Bo
Hinrichsen ( "manager" for 3. hold ).

Hørt på generalforsamlingen :
Hvordan kan NB1 og NB2 afvikle deres
turneringskampe, når deres hjemme-
kampe er fastlagt til henholdsvis "
14.00 og kl. 16.00 ?

Luxembourg igen
FC Una Strassen fra Luxembourg vil
også i år komme til Als for at møde NB
og vennerne fra Nord-Als.
Om klubben ønsker revanche for den
tabte venskabs kamp mod NB i fjor,
eller om Fest-i-by trækker, ved vi ikke.
Vi ser i hvert fald positivt på deres
ønske, og vil gerne spille mod dem igen
i år - under Fest-i-by, som de ønsker.

li
J
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8.~:,\,NORDBORG._nø Løjtertoft 13'
. . Tlf. 7445 17 04

THE DOCUMENT COM~4i'fY
RANKXEROK

Tilkl.22.00: Dagligvarer/Blade/AYiser/Drlkkevarer
Døgnet rundt: Kan du fylde tanken op / BII,ask

/iutoriseret brilte- K V. OPTIK
og kontokttinseootiker __

Ridepladsem 1 . 6430 NordborgHlf.: 7445 1551 . fax: 74 45 05 49

-A JØRGEN HANSEN
AUT. El & WS INSTALLATØR
STOREGADE 30 . 6430 NORDBORG

TELEFON74451540 . GIRO 1586475

'III' røl'
Storegade - Nordborg - Tlf. 74450070 •• __ •••• u.•••••

" INTER!iPOIIr
r'ohlleder SDort
GAGADEN - S0NDI;RS6RG - TLF: 74·42 41; 10

NYGADE 114- GRASTEN - TLF.746521 21'· .

Q.Qa SERVICE
v/F.lLauridsen:

. Langesø,, Søvej 1" 6430 Nordborg, tlf.: 1'445 0163
AUTORER· VASKEANLÆG • ØKONOM/TEST



På billedet ses de "3 topsælgere", Stefan - Christian - Michael, der tilsammen
solgte 240 julekalendere ..Som tak for den store indsats fik de 3 overrakt en fodbold
og et "NB-halstørklæde" ved en lille sammenkomst i klubhuset.

Fodboldskole NB har endnu. ikke tilmeldt sig microput
fodboldskolen, der planlægges afholdt i
september måned - men vi vil da drøfte
muligheden med trænerne og også
gerne med interesserede forældre.

Igen i år afholder NB en fodboldskole.
Efter 3 år med DGI's fodboldskole har
klubben besluttet at prøve DBU's
fodboldskole, som afvikles i uge 27 på
banerneved Nord-Als Idrætscenter.
DBU's fodboldskole er åben for spillere
fra 8 år og ældre. Der vil komme
nærmere informationer til alle spillerne
omkring fodboldskolenherunder til-
melding.
DBU tilbyder også en microput
fodboldskole for alle microputspillere
(spillere. mellem 6 og 7 år) og denne
skole afvikles i løbet af en weekend.
Som noget nyt skal der deltage en
forælder med hver enkelt spiller.

11

Herremagasinet .
Storeg. ade 14".

6430 Nordborg
Teh~:;fon7445 161 O

I· NB's klubdragt kan købes hos os I

Svalevej 2, Langesø, tlf. 74 45 12 85

Husk
NB's

LOTTOSPIL
Onsdag klo 19.00

i Havnbjerg skoles aula



12

Generalforsam ling
nye omgivelser
For første gang afholdtes klubbens
generalforsamling i vores egne lokaler,
nemlig i vores eget klubhus. Samtidig
var alle inviteret til et lille traktement i
centrets cafeteria, et godt tiltag som vi
håber bliver en tradition fremover.
Formanden Peter Glock bød vel-
kommen' med en særlig velkomst til
klubbens æresmedlemmer Christian
"Geggan" Jørgensen og Carlo Meyer,
der var mødt op til aftenens general-
forsamling.
Børge Zanchetta valgtes til dirigent
hvorefter vi gik over til formandens
beretning , der som sædvanlig kom
rundt om klubbens aktiviteter det
forgangne år.
Peter kom ind på alt der rører sig i NB,
lige fra personer der skulle hædres til
de mindste spillere i klubben, hele
beretningen skal ikke nedfældes her,
hvilket ville gøre Sporten til et værk på
20-30 sider.
3 personer var i årets løb blevet
hædret. Pigetræner Preben Chris-
tensen ved kommunens Fritidsdag 98
for hans indsats for NB. Børge
Neesgård, der blev kåret som årets
Idrætsmand i NB, og endelig Peer
Christiansen, der blev hædret med
JBU's Sølvnål.Alle har gennem kortere
eller længere tid lavet et stort og
uegennyttigt arbejde i NB - endnu
engang tillykke alle 3:
Peter berørte emner sommedlems-
udviklingen, NB's økonomi, herunder
lånet på 70.000 kr. af kommunen,
nedsættelse af medlemstilskuddet fra
kommunen samt den betydning dette
har for NB, alternative indtægtskilder
som lotto, julebal, julekalender, samt
Fest iby.
Klubhusets drift, husets værdi for NB,
omstrukturering af driften, den nye
leder af huset, samt en stor tak til Mette

og Kaj for deres 4 år som bestyrer af
huset. .
Hvorfor vi har fået ny mand til.at lede
dette område blev også fortalt i
beretningen: Bestyrelsen har simpelt-
hen lyttet til brugeme af klubhuset, for
derefter at beslutte denne ændring.

NB's kærnevirksomhed selve fodbold-
spillet blev gennemgået nøje.
Skolestævnet, som sidste år fejrede 30
års jubilæum, og dets betydning, samt
at der snart skal nye og yngre kræfter
til, for som Per Møllerskov citeres:
" Der er efterhånden nogle i udvalq«
der har svært ved at komme op i
dommertårnet" .
Emner, som lokale dommere, kamp-
fordelerens arbejde, og en ting der er
enormt vigtig; tøjvask. Så vi kan stille
i rent og pænt tøj hver gang der skal
spilles turneringskampe.
Materialet, bolde O:S.V. er også tip top
i orden. Peter takkede alle for vel
udført arbejde.
Oldboysafdelingen blev også berørt,
og der takkedes for det gode sam-
arbejde bestyrelserne imellem, samt
tak for det arbejde hver enkelt
oldboysmedlem yder i årets løb.

Seniorafdelingen fik både ris og ros for
årets præstationer i 1998. Formanden
var i sin beretning ikke helt tilfreds
med afdelingens resultater som
helhed, selvom en oprykning til
holdet var resultatet af årets kampe og
han fortsatte : " Vi har stadig en
sportslig målsætning, derfor kan
hverken trænere, spillere, bestyrelsen
eller vore "fans og venner" være
tlltreds med sæsonen 1998. Jeg håber,
at alle går ind i den nye sæson med
samme optimisme og målsætning,
som det var tilfældet for præcis et år
siden. I har bestyrelsens tillid og
opbakning" .
Betalt fodbold blev også berørt , men
det er nok ikke noget for os på

Frank L. Petersen kom I sin beretning
som seniorudvalgsformand, Igennem
hele sæsonen, der startede med
megen optimisme for 1. holdet, men
endte I kamp om nedrykning, der Jo
først blev afgJort sidste spilledag I
Ulkebøl.

Anders Ebsen af/ægger ungdomsafdelingens beretning, 46 personer lytter til.

B søget fra Luxembourg, kåring af
Jens Hansen som årets spiller, tak til
alle trænere og den enkelte "manager",
der er I seniorafdelIngen - takken
gælder samtlige trænere både i herre-
og dameafdelingen.

Der var også tænkt på fremtiden i
Frank's beretning.

.Claus Krogh kommer, som aktiv spiller
med i det nye seniorudvalg, som i den
kommende sæson skal styres af
Bjarne Jensen.

nuværende tidspunkt. Damefodbolden I
NB og dens virke i 1998 blev også
berørt, samt det trænerskifte, der sker I
1999, hvor Jan Jacobsen igen vender
tilbage som træner. Emnerne fiskeri og
dommermangel blev omtalt, samt hvad
bestyrelsen vil gøre ved dette.

eter mangler typer som Alf B rger,
uden sådanne typer får klubben
problemer. Alf har fløjtet for NB I 20 r I
Formandens beretning sluttede med et
ønske om et godt 1999 for NB.

Anders Ebsen, der er ungdomsformand
kom i sin beretning ind på de enkelte
aktiviteter samt årets resultat for de
enkelte hold. Marabou dag, fodbold-
skole, Nord-Als Cup, børnehavetræf,
pigeraketten.
Igen en fyldig og god beretning fra
Anders.
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Henning Carlson og Kaj Duus Jensen
er holdledere. Hjemmekampe spilles
lørdag. Per Kolmos er kampfordeler, og
så er sæson 1999 Bob Jørgensens
sidste i denne omgang.

Aftenens stolte person var nok
kassereren Bjarne Knudsen, der i år
kunne aflevere et rigtig godt resultat, et
overskud på kr. 97.727,33.
Dette fine resultat skyldes, at vi har styr
på udgifterne i NB, og at vores alter-
native indtægter i 1998 har været helt i
top. Klubbens egenkapital er nu igen
rigtig god .
Det blev til en god diskussion om, hvad
vi skal bruge pengen til. Der var mange
gode ideer; men vi har jo før set, at det
pludselig kan vende, og som een
sagde; det. er da positivt, at man har
problemer med at styre indtægterne!

Der var genvalg på hele linien , Peter
Glock genvalgt som formand, Bjarne
Skou som bestyrelsesmedlem, John
Brammansom bestyrelsessuppleant,
og revisorsuppleant Leif Nielsen.
Under eventuelt kom man ind på
sponsoraftalen med F. Holm ( Metax
bliverSheII) og dens betydning for NB.

Alfred Hansen takkede, på drengenes
vegne, for turen til Finspång, og Peer
Christiansen for samarbejdet mellem
NB og oldboysafdelingen.
En god generalforsamling var til ende,
hvorefter folk placerede sig rundt om i
lokalet for at snakke fodbold, og hygge
sig lidt, samt at diskutere de ting, de
havde hørt på i aftenens løb.

C.B.

Five a side
Oldboysafdelingen afholdt lørdag den
7. februar 1998 et stævne i Nord-Als
Hallen, hvor der deltog 25 oldboys
spillere fordelt på 5 hold.

Efter et par hyggelige timer og en
utrolig jævnbyrdig turnering blev·
vinderholdet hædret i NB's klubhus.

Vi siger tak til Benny Jørgensen der
havde arrangeret stævnet samt til
sponsorerne CAFE ROMA og
SYDBANK.

Hygge og sølvnål
OB-generalforsamling den 21.1.1999

Så vat tiden atter inde til afholdelse af
årets generalforsamling, der tradi-
tionen tro afholdtes i NB's klubhus.
Igen i år kunne vi mønstre et næsten
fuldt klubhus, i alt 28 medlemmer var
mødt, hvilket betød, at næsten alle
borde og stole var optaget.
Da alle var bænket, bød formanden
Peer Christiansen, de fremmødte
velkommen, .og gik derefter over til
dagsordenen..
Mogens Christensen blev foreslået til
dirigent, han valgtes og klarede
hvervet med bravour. Der var dog en
ændring, NB's formand Peter Glock
havde bedt om ordet uden f
dagsordenen, og hvorfor nu det?
Grunden var, at en.indstilling fra NB til
JBU havde resulteret i, at en af
klubbens markante ledere var blevet
tildelt JBU's Sølvnål med tilhørende
diplom.

Da det samtidig var en fra oldboys-
afdelingen, der skulle hædres, var
stedet og tidspunktet velvalgt. Den
person vi skulle ønske tillykke var
ingen ringere end oldboysafdelingens
formand Peer Christiansen. C.B.

Chresten B/om - Alfred Hansan - Mogens Christensen - Peer Christiansen

Til lykke til Peer med valget.
Til at tage sig af hvervet som

r har været spillerudvalgsformand, valgtes for
oldboys Gunnar Carl, og for de andre
hold er det Igen Carsten Hald og Per
Petersen, der styrer tropperne.
Treditionen tro er valg noget der er
hurtigt overstået I oldboys afdelingen.
D t tog nøjagtig 45 ekunder, lige som
Id t r.

n Til lut t kk d NB' formand, Peter
lo k Idboy for godt samarbejde I

1990.
r v r og n t k til vores kamp-

ford I r Blrg r And rsen, samt tli de 3
holdledere Frank L. Petersen, Carsten
Hald og Per Petersen.
Derefter var generalforsamlingen slut,
og formanden takkede for god ro og
orden.
Aftenen sluttede traditionen tro med en
gang fedtemadder fra Sus ( de smagte
som sædvanligt godt) samt en pilsner.
Igen en vellykket generalforsamling var
til ende.
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